



 بسمه تعالي 

 آموزشي ژپوهشي  صنعت آب و ربق خوزستان مجتمع عالي  
 

 حجمي نیروی و بکارگیری آگهي جذب
 

به  جولکی -مسجدسلیمان، اللی، اندیکا، هفتگل، و آغاجاریآبادان،  مناطق: پیمانکاری بهره برداریهای رساند شرکتاطالع ميبه 

( پایه یک  – خودرو سنگین نفر به عنوان راننده  2و  سیمباننفر به عنوان  25تعداد ) نفر 27 تعداد، انساني مورد نیازمنظور تأمین نیروی 

و طي فرآیند گزینش و  مصاحبه(دانش مهارت )آزمون  و )کتبي(تخصصيعمومي و های توانمندیآزمون واجد شرایط را از طریق  آقایان از

 د. ننمایميجذب  قالب قرارداد نیروی حجمی و درل یذبا شرایط به ترتیب از باالترین نمره 

 

 ( شرايط عمومي:1
 .نتابعیت نظام جمهوری اسالمي ایرا داشتن-1-1

 .التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران-1-2

 قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران.اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان شناخته شده در -1-3

 .و توانایي انجام کار را بودن شرایط احراز شغلدا -1-4

 .گزینشهسته راز صالحیت های عمومي به تأیید اح-1-5

 الزامي مي باشد. تا تاریخ برگزاری آزمون کتبي غیر پزشکی دائم قانوني یا معافیتنظام وظیفه  خدمت داشتن کارت پایان  -1-6

 .دخانیات ومخدر عدم اعتیاد به مواد  -1-7

 .ایي مؤثرزنداشتن سابقه محکومیت ج -1-8

 .روحي و رواني  ،داشتن سالمت جسماني  -1-9

   .(خوزستاندارا بودن  شرایط فیزیکي و جسماني الزم ،) با تایید پزشک معتمد شرکت توزیع نیروی برق  -1-10

  .سانتیمتر 170داقل قد دارا بودن حبرای داوطلبان رشته شغلي سیمبان  -1-11

 .26وحداکثر 16دارا بودن شاخص توده بدني نرمال حداقل  -1-12

 .تحرک وتوانایي جسمي الزما بودن قدرت دار-1-13

  .المت کامل بینایيس -1-14

 .سالمت کامل ستون قفرات -1-15

 . نداشتن بیماری خاص ویا تصادفي که منجر به استفاده از پالتین در اعضای بدن شده باشد -1-16

 .ی دولتي و خصوصيو نداشتن تعهد خدمت به دیگر سازمانها وشرکت ها منع قانوني جهت بکارگیری داشتن عدم-1-17

 

 ( شرايط اختصاصي:2
  1جدول شماره  در اعالم شده و مدرک تحصیليداشتن شرایط سني -1-2

 .سال 10از نفرات پذیرفته شده در آزمون مبني بر عدم تقاضای تغییر شغل و محل خدمت به مدت  تعهد محضریاخذ  -2-2
 






 محل خدمت و تعداد نفرات مورد نياز ،: عناوين رشته شغلي، رشته تحصيلي ، شرايط سني 1جدول شماره 

 شود:مي حداكثر سن افزودهموارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذیصالح به  -1تبصره 

 .ماه 24مدت انجام خدمت ضرورت، حداکثر به مدت ( لفا

های مربوطه و گواهي و با تایید شارکت )شنرك  های تابع((صنعع  بر  در وزار  نیرو در مورد آزمونبا شاغل  مرتبطساابقه کار  ساا  5حداکثر ( ب

 پرداخت حق بیمه تامین اجتماعي.

، یک سال به سقف (به بعد )از تاریخ « به ازای تأهل و داشتن هر فرزندجمعی قانون حمای  از خانواده و جوانی در راستای » ( ج

 باشد.( سال مي2) دومحدوده سني داوطلب اضافه خواهد شد. سنوات قابل افزایش برای تأهل و داشتن فرزند موضوع این ماده، حداکثر 

 ( امتیازات و تسهیالت :3
ساتای تکریم و ارج نهادن به خانواده -3-1 شاهدا و ایثارگراندر را شاهدا خانواده جهت ،های معزز  سار، فرزندان و برادر(، آزادگان های  )هم

ساارت، جانبازان ساال و باالی یکیک ساران آن %25ساال ا ساقفو باالتر و فرزندان و هم ظرفیت جذب نیروی این آزمون با  %25 ها، تا 

 یابد.  رعایت شرایط قبولي در آزمون کتبي و فرایند مصاحبه )مطابق ضوابط مندرج در این آگهي( اختصاص مي

 باشند.مي حداكثر سن معاف% از رعایت شرط  25متقاضیان این بند در سقف سهمیه  :3تبصره   

سااقف  -3-2 ضااور داوطلبانه در جبهه %5تا  شااش ماه ح سااتخدامي به رزمندگان )با حداقل  ساار و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان ظرفیت ا ها(، هم

 یابد.  اختصاص ميسال اسارت و فرزندان آزادگان کمتر از یک %25زیر

ها و فرزندان شهدا( بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان، مرجع صدور تائیدیه معتبر برای ایثارگران )جانبازان و آزادگان، فرزندان آن - نکت(

سااني نیروهای پن  ساتان و معاونت نیروی ان ساالمي ا ساداران انقالب ا ساااه پا سااني نیروهای ههارگانه ارتش جمهوری گانه، معاونت فرمانده  نیروی ان
بایسات تاییدیه مربوطه را در زمان ثبت اساالمي، معاونت نیروی انسااني وزارت دفاع و پیاتیباني نیروهای مسالن و ناجا اساتان مي باشاد. متقاضایان مي

 نام در سامانه بارگذاری نمایند.

 متیازا 20 در آزمون کتبي، در صاورت احراز شارایط بومي، (1تقاضاا )جدول شامارهشاهرساتان محل مورد  بومي برای داوطلبان -3-3

 .  منظور مي گردد

شاده 3بعد  : هنانچه داوطلب از امتیازتذکر ساب  ساتندات الزم را در زمان مقرر ارائه ننماید )با هر نمره ک ساتفاده نموده و م  مردود تلقی( ا

 گردد.مي

 

 رديف
عنوان رشته 

 شغلي

 مقطع، رشته تحصيلي و شرايط سني

 مورد نياز

 شهرستان

 محل خدمت

تعداد کل 

 نفرات

سهميه 

 آزاد

 سهيمه

 %25ايثارگری 

 سیمبان 1

  و فوق دیپلم دیپلم

 برقتحصیلي رشته 

 کلیه گرایش ها

سا ، متولدین  30حداکثرسن: 

 به بعد 26/12/1371 تاریخ

 0 3 3 مسجدسلیمان

 1 3 4 اللی

 1 5 6 اندیکا

 0 3 3 هفتگل

 آبادان 
 ) جزیره مینو و غرب کارون(

5 4 1 

 1 3 4 (جولکیآغاجاری )بخش 
       

 راننده 2

 خودرو سنگین

 کلیه رشته های تحصیليدیپلم 

سا ، متولدین  30حداکثرسن: 

 به بعد 26/12/1371 تاریخ

 0 0 1 اللی

 0 0 1 اندیکا

.فاقد امتیاز شغلی می باشدپذیرش مدرک تحصیلی باالتر در طو  خدمت امکان پذیر نبوده و  :1تذكر

شابکه هوایی توزی ارایه  :2تذكر شابکه توزی  و  گواهینامه فن ورز  راور مطابق گواهینامه رعایت ایمنی در  ساازمان فنی و حرفه ای ک ساتاندارد  برای ا

شاغلی  شاته  صااحبه   سييماان، ازاامير شادگان، از ورود آنفا به فرایند م سار پذیرفته  شاده تو ساتنداع  کر  واورع عدا ارا ه م شاد و در  ممانعت می با

 بعمل می آید.

 باشد.   صادر شده کتبی از تاریخ برگزاری آزمون يکسال قالحداقل  گواهينامه پايه يکبایست می خودروسنگین جفت رشته شغلی راننده :3تذكر 






 شرایط بومي احراز (4

 :یکي از ویژگي های ذیل باشد شود که دارایگفته مي داوطلب بومي به داوطلبي .صورت مي گیرد داوطلبان بومیاز  فقطپذیرش    

ساکونت داوطلب  -4-1 سانامه و محل  شانا صادور  شاماره درمحل تولد،  ضاا )جدول  ساتان محل مورد تقا ( برای بکارگیری 1شاهر
 باشد. یکسان
ب( صنور  متوالی یا ( ابتدایی، راهعمایی، دبیرسنتان)سنعوا  تحصنیلی  واجاره نام(  یا سنعد مالکی بایسن  با محل سنکون  داوطلب می :تبصنره

 مورد تقاضا برای بکارگیری باشد.  شهرستاندر  سکون  سال 10 متعاوب حداقل ب( مد 

ضنی  ضامنا  تاریخ  - تو شاد.  شاده با صاادر  یاور  ساناد و امالک ک ساازمان ثبت ا ساط  سات که تو ساندی ا ساند مالکیت فقط ارائه  منظور از 

 باشد. كتبی آزمون تاریخ برگزاریقبل از زمان بایست مي(  4-1مستندات ذکر شده ) بند 
 

 ( مواد آزمون:5
 به آن در مربوط جزئیات و شغلي رشته (دروس)مواد  و گردیده تخصصي طراحيعمومي و دفترهه شامل سؤاالت  یک سؤاالت آزمون در

 :است شده درج ذیلول اجد

 

 خودروسنگينتخصصي رشته شغلي راننده عمومي و آزمون  مواد : 2شماره جدول 

عنوان رشته 

 شغلي
 مواد آزمون عمومي

ضریب 

 سواالت

تعداد 

 سوال
 آزمون تخصصيمواد  

ضریب 

 سواالت

تعداد 

 سوال

 راننده 

 خودروسنگین

 و یفارس اعیادب، زبان

 نگارش نییآ
2 10 

 ایمنی عمومی

)ایمنی خودرو(  320 

 10 1 یاسالم معارف

320اوو  و مبانی ایمنی در برق

 و یاجتماع دانش ،یعموم اطالعاع

 یاساس قانون
1 10 

خودرو یاطالعاع فن 320

 - - - 10 2 یشغل استعداد و هوش

 

 سيماانتخصصي رشته شغلي عمومي و آزمون  مواد : 3شماره جدول 

عنوان رشته 

 شغلي
 مواد آزمون عمومي

ضریب 

 سواالت

تعداد 

 سوال
 مواد آزمون تخصصي 

ضریب 

 سواالت

تعداد 

 سوال

 سیمبان

 و یفارس اعیادب، زبان

 نگارش نییآ
2 10 

تجفیزاع شبکه آشنایی با 

توزی  برق
320 

320اوو  و مبانی ایمنی در برق 10 1 یاسالم معارف

 دانش ،یعموم اطالعاع

 یاساس قانون و یاجتماع
1 10 مبانی برق320

 -  - - 10 2 یشغل استعداد و هوش

سات  کر به الزا ساخ از دینی های اقلیت:  ا ساالمی معارف ساواالع به گویی پا شاند می معاف ا  مواد ساایر در آن امتیاز و با

 شد خواهد توزی  عمومی آزمون

 






 توزیع نمرات در آزمون: چگونگي( 6

 گیرد.انجام مي برابر ظرفی  س(در آزمون کتبي پذیرش  -1-6

باشد که مي (مصاحبهآزمون دانش مهارت )و  (عمومي و تخصصي) میتمل بر نمره آزمون کتبي جذب نیروی حجميفرآیند آزمون  - 6-2

 گردد.محاسبه مي دانش مهار  )مصاحب((نمره فرآیعد  %06و  آزمون كتبینمره  %04نمره نهایي آزمون بر اساس 

 .گرددلحاظ مي یک سوم نمره معفیهر پاسخ غلط ، هر پاسخ صحین یک نمره و به ازای نمره معفی بودهدارای  يآزمون کتب-6-3
 

 ( تذکرات مهم:7
شاارکت در آزمون اقدام نمايم يداوطلبان -7-1 ساابت به ثبت نام و  صاا یخ برگزاریند که تا تاریتوانند ن شااده و خدمت یآزمون فارغ التح ل 
شده باشد. معافی  دائم غیر پزشکی آنها قطعیا یافته باشد و یان یها پافه آنیوظ

 3و مدرک تحصایلي، شاناسانامه، کارت ملي، مدرک وضاعیت نظام وظیفه: مدارک پذیرفته شادگان شااملارائه اصال و تصاویر  مهلت : توضنی 

صنی  بعد، مدارک اثبات بومي بودن )3*4عکس قطعه  صنا شنرایط اخت مطابق )مدرک اثبات ایثارگری  ( وشنرایط بومیاحراز  4 مطابق 

حداکثر که در فرم ثبت نام قید شاده اسات،  يطیهرگونه مدارک الزم جهت احراز شاراو ( امتیازا  و تسنهیت  3 شنرایط اختصناصنی  بعد

ایشنان معزل( انصنراف بایسات ارایه گردد و عدم مراجعه پذیرفته شادگان در مهلت مقرر به مي کتبي از اعالم نتای  آزمون پس یکار روز 3

 .تلقی خواهد شد

سااایر -7-2 ضااعیت نظام وظیفه و  صاایل داوطلبان، کارت مربوط به و های مربوطه، باید حداکثر تا روز تطبیق تاییدیه گواهي فراغت از تح
 مقرر ارائه گردد.مدارک آماده و صادر شده باشد و در موعد 

ساوولیت -7-3 شايم شاده در متن آگهي و یا  در هنگام ثبت نام طضاوابدقیقرعایتعدمازنا شارایط اعالم  بر عهده ارایه ناقص مدارک و 
شاد و هنانچه در هر کدامميداوطلب  شاود آزموناز مراحل  با شاتباه یا به عمد اطالعات خال  که ، مصااحبه و جذب، محرز   واقعداوطلب به ا
در صاورت صادور حکم بکارگیری، حکم مزبور لغو و بال اثر  مراحل جذب داوطلب ابطال وو یا فاقد شارایط مندرج در آگهي اسات،  نموده ارایه
 گردد.مي

 دنندار نیرو وزارت وابسته و تابعه هایشرکت با ...و  پیماني پذیرفته شدگان این آزمون هیچگونه ارتباط استخدامي، قراردادی، -7-4

 چگونگي ثبت نام:(8

 ساعت لغایت 13/12/1401 مورخ شعب(  روز صب  9 ساعتاز  توانندداوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهي مي -1-8

 نمایند. ثب  نام در آزمون https://www.kwphc.ir نیاني یقازطر 31/01/1402 مورخ شعب(پعج وزر 24

 مورخ پعجشعب( وزر 24 ساعت لغایت 14/12/1401 مورخ شعب(یکروز  صب  9 ساعتاز  ویراینش اطتعا زمان  -2-8

 انجام خواهد گرفت.  31/01/1402

شاند  توج(: شاته با صافحه ثبت نام خود مراجعه نمایداوطلبان گرامي باید توجه دا صاله مجددا  به  ضاعیت نبعد از ثبت اطالعات، بالفا د تا از و

ساط مجری سات  ،تایید اطالعات خود تو شاد که داوطلب موظف ا صاورت عدم تایید، علت عدم تایید درج خواهد  صال نمایند و در  اطمینان حا
 ش اطالعات اقدام نماید. در اولین فرصت، طبق برنامه زمانبندی اعالم شده نسبت به ویرای

، عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتيه ب باشد که داوطلبانمي ریال 2،500،000 کتبي هزینه ثبت نام در آزمون -8-3

 نمایندميداخت فرم ثبت نام پر پس از تکامیل

 گرددنميبه هیچ وجه مسترد  در صورت انصرا  وجه واریزی ،هزینه نام و پرداختپس از ثبت -4-8

5- 8- نمایند کد رهگیری ضروری است کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در حفظ آن دقت و دریافت پس از انجام کامل 

آگهي جذب نیرو در قالب اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اینترنتي،  شخصا شود که به داوطلبان توصیه مي -8 -6

ای عکس خود را با توجه به جزئیات رایانه مطالعه نموده و فایل دقیقا مورد نیاز را مدارک  نحوه ثبت نام و راهنما،، حجمي یروین نیقرارداد تام

http://www.azmoon-niroo.ir/azmoon/prospectus/index205_files/220.doc
https://www.kwphc.ir/





عدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه اراحل بایگیری مضمنا  پ ایند.ااده نماآم راهعما و نحوه ثب  نامقسمت  ”6-9” اعالم شده در بند
 باشدآزمون، آگاهي از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامي بوده و مسوولیت آن به عهده داوطلب مي

ال اود اشکاورت وجادر صو  ایندابه روز های آخر موکول ننمداوطلبان گرامي جهت سهولت در فرآیند ثبت نام بهتر است ثبت نام را  -8-7
بعد از ثبت اطالعات خود، در اسرع وقت مجاددا  به صافحه ، و یا سایر موارد اصاالحيکس ارسالي ال ثبت نام، مانند واضن نبودن عاحادر مر

 د. ناطمینان حاصل نمای ،ثبت نام خود مراجعه نموده تا از وضاعیت تایید اطالعات
ساته از داوطلباني که فرم ثبت نام را تکمیل  :وج(ت یاکل مواجه ها آن ولي پرداخت الکترونیکي ،نمایندميآن د و موفق به دریافت  شادهبا م

سااتفاده از با ،شااوندنمي کد رهگیری ساابت به پرداخت هزینه لینک “پرداخت الکترونیکي ا دریافت کد رهگیری  ثبت نام و هزینه ثبت نام” ن
 .نماینداقدام 

 :اهنما و نحوه ثبت نام( ر9
-9- .از تایپ التین اطالعات خودداری نمایید 

-9- هنگام درج اطالعات، کلیدCaps Lock .صفحه کلید خاموش باشد 

-9- از زدن کلیدEnterدر هنگام درج اطالعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر، از کلید فاصله (Space)  استفاده

 .نمایید

-9- .تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامي است 

--  )و بدون خط تیره وارد نمایید.کد ملي خود را به صورت کامل )با درج صفر 

--  کیلوبایت استفاده  04 با حجم حداکثر( جدید)تمام رخ، زمینه روشن و  3×4برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلي

 به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود. ،های غیر پرسنلي ارسالينمایید. عکس

7-- وجود داردنیز امکان هاپ اطالعات  یل نمودن اطالعات، شماره رهگیری ثبت نام ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمنا پس از تکم. 

8-- به خاطر  یا ،باشد را به دلخواه تکمیل نموده وآن را به دقت یادداشت کردهرقم مي 5که از نوع عددی و با  فیلد مربوط به شماره بازیابي

توانید کد رهگیری ملي و شماره شناسنامه مي صورت فراموش کردن کد رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کدبساارید. در 

 .نماییدخود را بازیابي نمایید، لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کامال  مراقبت 

-9- ،یق اطالعات از دکمه خروج استفاده نماییددقبه منظور ثبت  پس از اتمام مراحل ثبت نام و کامل شدن آن 

 برگزاری آزمون:و محل  توزیع کارت ورود به جلسه و زمان ( 10

کارت ورود به جلسه آزمون به صورت زمان توزیع  و 08/02/2140 مورخ جمع( روز صبن  ساعت ،آزمون یبرگزار زمان -1-10

 مورخ پنجرنبه ت روزلغای 05/02/1402مورخ  سه شنبه روزاز  https://www.kwphc.ir نیانيطریق  ازاینترنتي و 

 انجام خواهد پذیرفت. 07/02/1402

 .گرددداوطلب درج ميمحل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه آزمون  -10-2

ارائه کارت ورود به جلسه آزمون )هاپ شده بر روی کاغذ( هنگام ورود به حوزه الزامي است. در غیر اینصورت از ورود داوطلب  -10-3

 .باشدهمراه داشتن كار  ملی یا شعاسعام( داوطلب هعگام ورود ب( جلس( آزمون الزامی می. همچنین شدجلوگیری خواهد 

 .اعالم خواهد شد https://www.kwphc.ir نیانياز طریق نیز ظرفیت  برابر 3 شدگان پذیرفتهنتای   -4-10

 نیانيرساني الزم از طریق جاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطالعایدرصورت  توج(:

https://www.kwphc.ir به عمل خواهد آمد. 
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 موارد قابل توجه:( 11
لذا  ،با توجه به اینکه صدور کارت ورود به جلسه آزمون بر اساس اطالعاتي است که داوطلب در هنگام ثبت نام وارد مي نماید -11-1

باشد ميعهده داوطلب بر  بایست ارایه نمایدفرم ثبت نام و اصل مدارکي که در مراحل بعدی مياطالعات مندرج در ولیت صحت و سقم ومس
 .  داش  دخواهلغو و امکان حضور در مراحل بعدی را نكتبی،  داوطلب در آزمونقبولی و در صورت مغایرت، 

بایست به تائید ماه پس از اعالم نتیجه( مي یکدر صورت پذیرفته شدن در آزمون )حداکثر  ،تحصیلي فارغ التحصیالن مدارک -11-2

 برسد.صادر کننده مدرک  یا موسسه دانیگاه

در صورتیکه داوطلبي با مدارک باالتر از مقطع تحصیلي اعالم شده درآگهي جذب نیرو در آزمون شرکت نماید، فقط مدرک تحصیلي  -11-3

 .نامبرده مالک عمل قرار مي گیرددیالم 

 باشند.نمي آزمون در نام ثبت به مجاز شرایطي هیچ تحت معادل تحصیلی مدرک دارندگان – 11-4

های های آموزشي تکمیلي مورد نیاز خواهند بود، بدیهي است هزینهپذیرفته شدگان نهایي با تیخیص شرکت، ملزم به گذراندن دوره -11-5

 اخذ خواهد شد از داوطلب های آموزشي عینا انصرا  پذیرفته شده پس از حضور در دورهمربوطه در صورت 

، گزیعش، صاحب(مبلک( انجام مراحل بعدی شامل  ،باشدب( معزل( بکارگیری قطعی نمیقبولی در آزمون كتبی ب( هیچ وج(  -11-6

 .باشندمیو تایید پزشک معتمد جه  ستم  جسمانی، الزامی معایعا  پزشکی و اخذ عدم سوء پیشیعن( از مراكز ذیصنتح 

مجتمع عالي آموزشي و پژوهیي صنعت آب و برق  061-33347248در صورت بروز هرگونه میکل و ابهام با شماره تلفن  ❖

در وقت اداری تماس حاصل نمایید. مجری آزمونخوزستان به عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


